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ترجمۀ سیدعلی آقایی1*
حکایتی را که می نویسم کسی برایم گفته که خود از پدرش و 
او نیز از پدرش و او نیز از پدرش و قس علی هذا شنیده است و بدین 
ترتیب این حکایت به سی صدسال پیش بلکه بیش از آن باز می گردد 
که پدران برای پسران نقل کرده اند و چنین آن را حفظ کرده اند. شاید 
این حکایت تاریخ باشد، شاید هم افسانۀ محض و نقلی کهن. شاید 
اتفاق افتاده باشد و شاید نه: اما می توانسته رخ دهد. شاید در روزگار 
قدیم خردمندان و دانایان آن را باور کرده باشند؛ شاید هم تنها پسندِ 

نادانان و ساده لوحان افتاده باشد.
بدین سان، نه روایتی سنددار از گنجینۀ ادبیات عربی سده های 
میانه، که یکی از مشهورترین قصه های ادبیات آمریکای شمالی در 
دوران معاصر، یعنی شاهزاده و گدا اثر مارک تواین، آغاز می شود.2 
کلمات تواین برایم جالبند، نه فقط به خاطر کیفیت شگفت انگیز و 
از تاریخ و افسانه،  بی زمان شان، که به دلیل شیوۀ ماهرانه ای که 
زودباروی و تردید، و واقعیت و خیال سخن می گویند. و دقیقًا همین ها 
بحث های قدیم و جدید در باب گونۀ خاصی از ادبیات اسالمی، یعنی 

»اسرائیلیات« را شکل می دهند.
این گونه، و حتی عنوانش در طول قرن بیستم بسیار محل توجه 
بوده و به مسائل یا وجوه مختلف آن پرداخته شده است. نخستین 
گام های پژوهش دربارۀ اسرائیلیات بر مطالبی تمرکز داشت که با 
این اصطالح مشخص شده بودند، و به پرسش هایی دربارۀ دامنه و 
گسترۀ تعریف آن می پرداخت.3 پیوند اسرائیلیات با شخصیت وهب 
بن منبه )م. حدود 110( و بررسی اعتبار عباراتی که اثری با این نام 

را به او نسبت می دهند، دلمشغولی علمی بسیاری بوده است.4 هر 
دوی این زمینه های پژوهشی از ابهام در مدلول این اصطالح و به 
تبع آن، اختالف کاربرد این اصطالح نزد نویسندگان متقدّم حکایت 
دارند؛ اینکه آیا این اصطالح واقعًا به منابعی متنی اشاره دارد که چنین 
عنوانی دارند یا اینکه صرفًا مجموعه ای از مواد مکتوب یا شفاهی 
هستند که بیش از محتوا به خاطر اِسنادشان به اسرائیلیات شناخته 
می شوند. همان طورکه از خود اصطالح اسرائیلیات پیداست، انتساب به 
»بنی اسرائیل«، یعنی »یهودیان«، یا گاهی به طور عام تر، به اهل کتاب، 
عامل پیدایش این گونه و موجب پیوند آنهاست.5 بی تردید در این باب 
ربط داشتن به یهودیان وجه غالب دارد و شاید مناسب ترین ترجمه 
را یاکوب لَسنر به دست داده که این گونه را »یادگارهای یهودی« 

خوانده است.6
در رویکرد پژوهشی دیگر، اخیرًا چندی از محققان دربارۀ زمان 
وضع اصطالح اسرائیلیات در دوران متقدّم گمانه زنی کرده، و نخستین 
کاربردهای آن را در آثار تفسیری به منابع قرن هشتم بازگردانده اند.7 
اگر با بررسی بیشتر، ظهور دیرهنگام این اصطالح در آثار تفسیری 
تأیید شود، طبعًا این پرسش طرح می شود که چرا پیش از این ذکری 
از اسرائیلیات در تفاسیر نیست؛ چراکه این واژه در گونه های دیگر 
آثار اسالمی بسیار زودتر پدیدار شده است. تقریبًا صدسال پیش تر 
ایگناتس گلدتسیهر به کاربرد این اصطالح دست کم در مروج الذهب 
مسعودی )م. 345( اشاره کرده است.8 من توانسته ام افزون بر ده بار 
کاربرد این اصطالح را، اغلب در پیوند با وهب بن منبّه، کمی بعد در 
قرن چهارم، در قوت القلوب ابوطالب مکی )م. 386( بیابم.9 روبرتو 

ارزیابی اسرائیلیات: 
معضلی تفسیری
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توتولی در مقاله اش دامنۀ گسترده تری از منابع مربوط را پوشش داده و 
نتیجۀ بررسی خود را از دورۀ متقدّم تا دوران معاصر ارائه می کند.01

ازآنجاکه طی سدۀ حاضر اسرائیلیات از مقوله ای عمدتًا کهن به 
موضوع اتهام های جدلی در ارزیابی مسلمانان از روایات کهن دینی 
عالمان مسلمان معاصر  از  بسیاری  برای  است،  داده  ماهیت  تغییر 
مقبولیت این مواد به عنوان تفسیر تکمیلی به یک مسألۀ هرمنوتیکی 
اساسی بدل شده است. دو تن از برجسته ترین عالمان دراین باب 
محمد عبده و شاگردش رشید رضا هستند.11 به زبان سیاسی، بیان 
امروزین دربارۀ اسرائیلیات به نقطۀ بحرانی در طرح اتهام نفوذ دینیـ  

فرهنگی یهودیت یا صهیونیسم بدل شده است.21
موضوع  به  مربوط  آثار  فهرست  اخیر  در سال های  رو،  این  از 
اسرائیلیات به طور قابل مالحظه ای بسط یافته است. اسالم شناسان 
غربی برخی بحث و جدل های مطرح میان محققان مسلمان در سدۀ 
بیستم ناظر به ارزیابی و مقبولیت اسرائیلیات را به ترتیب تاریخی 
گزارش کرده اند31 و کار دربارۀ شخصیت های متقدم نظیر وهب بن 
منبه و کعب االحبار )م. حدود 32( توجه ها را بیش از پیش به این 
گونه جلب کرده است. متون درسی علوم قرآن و علوم حدیث که 
رایِج کسانی چون محمد حسین  از کارهای  امروزه دردسترس اند، 
ذهبی41 و صبحی صالح51 گرفته تا آثار جدیدتر،61 غالبًا به این موضوع 
پرداخته اند.71 محققان معاصر معمواًل بحث هایشان را به دیدگاه های 
تیمیه  ابن  عمومًا  ــ  متأخر  کالسیک  از شخصیت های  چند  تنی 
)م. 728( و ابن کثیر )م. 774( ــ مستند کرده اند که اینک به آنها 

می پردازم.

Ĥ
است.  مناسبی  سرآغاز  تیمیه  ابن  داوری  حاضر،  پژوهش  در 
برای  موجز  راهنمایی  التفسیر  أصول  فی  مقدمة  در  ابن تیمیه 
صورت بندی صحیِح داوری تفسیری به دست می دهد.81 او با اظهار 
تأسف از اینکه »در کتاب های تألیف شده دربارۀ تفسیر قرآن غّث و 
سمین و باطل واضح و حق آشکار در هم آمیخته است«،91 بر آن است 
تا کسانی را که می خواهند در آینده مفسر شوند، به سنجه هایی بایسته 
تجهیز کند که تفسیر صحیح و روشنگر را از گمانه زنی های نامربوط 
و گمراه کننده تمییز دهند. از این رو، وی بحث خود را نه از مسائل 
مربوط به اصول تفسیر با ترتیب معمول، که با معضل اختالف آغاز 
می کند. چرا مفسران قرآن اختالف دارند؟ اختالف آنان بر سر چه نوع 
مسائلی است؟ آیا این اختالفات همیشگی است یا پدیده ای است که 

با الیه های رو به افزایش تفسیر تشدید می شود؟
ابن تیمیه، درحالی که این پرسش ها را در ذهن داشته، به ارزیابی 
اختالفات تفسیری ــ هم آنها که از فرایند نقل ناشی شده اند و هم 
آنها که در اثر تعقل بشری )استدالل( پدید آمده اند ــ می پردازد. او 
بر همین مبنا آثار پیشینیان خود را ارزیابی کرده ــ وی از قضاوت 
تحقیرآمیز پرهیز ندارد ــ و دستورالعملی برای رهیافت خاص خود 
عرضه می دارد. بنا بر این دستورالعمل مراتب فهم معیار به  اجمال چنین 
است: )1( تفسیر درون قرآنی، )2( تفسیر برون قرآنی با )الف( سنت 

پیامبر، )ب( صحابه و )ج( تابعین.
این بین، مسألۀ اسرائیلیات در جایی نسبتًا حساس، یعنی  در 

در مرتبۀ صحابه در مقام مفسران قرآن طرح می شود. جالب اینکه 
ابن تیمیه ــ برخالف انتظار ــ اسرائیلیات را یکجا از نظام فهم خود 
کنار نمی گذارد، بلکه اساسًا با نقل از صحابه جایگاه آن را ارتقا می دهد. 
ابن تیمیه می پرسد آیا نقل این مواد توسط صحابه جایز و مشروع 
است؟ بله، زیرا پیامبر آن را مجاز شمرده است: »از من نقل کنید حتی 
شده یک آیه، و از بنی اسرائیل ]یعنی یهود و نصاری[ بدون قید روایت 
کنید. اما هرکس به عمد بر من دروغ بندد، جایش در آتش مهیاست« 
)بلِّغوا عنی ولو آیة، و حدِّثوا عن بنی اسرائیل و ال حرج، و من کذب 
علیَّ متعمدًا فلیتبوأ مقعده من النار(.02 ابن تیمیه برای تأکید بر تأثیر 
این اجازه، بالفاصله داستان دستیابی عبدالل بن عمرو به مجموعه ای 
عظیم از کتاب ها در جنگ یرموک را نقل می کند. وی با دستیابی به 
»دو بار شتر« از کتاب های اهل کتاب، به منابعی دست یافت که این 

حدیث اجازۀ نقل از آنها را داده بود.12
اما از نظر ابن تیمیه این اجازه مطلق نیست. او به صراحت بیان 
می کند که »این روایات یهودی و مسیحی )األحادیث االسرائیلیة( را 
فقط باید به قصد استشهاد ذکر کرد، نه چونان مبنایی برای اعتقاد.« 
می توان  که  درستی  روایات   )1( گونه اند:  سه  اینها  می افزاید:  وی 
با مطالب صحیح اسالمی از صحت آنها مطمئن شد، )2( روایات 
نادرستی که با مطالب صحیح اسالمی متعارض است و )3( روایاتی که 
مشکوک باقی می ماند؛ زیرا صحت آنها را نمی توان تأیید یا رد کرد.22 
ابن تیمیه دربارۀ دستۀ سوم سه اظهارنظر تکمیلی ارائه می کند: )1( 
باید در قبال آنها موضع الأدری اتخاذ کرد، نه این روایات را باورکرد 
و نه آنها را دروغ شمرد. )2( با این حال، اجازۀ پیامبر شامل این دسته 
می شود، بنابراین بازگویی و نقل این مطالب جایز است. )3( هرچند 

غالب آنها »در مسائل دینی هیچ فایده ای ندارند )الفائدة فیه(.«32
از نظر ابن تیمیه، این اسرائیلیات منبع عمدۀ اختالفات تفسیری 
هستند.42 چون آرا و اخبار گوناگون اهل کتاب در فضای تفسیر قرآن 
نفوذ کرده است، همین امر موجب تفاوت و اختالف در میان مفسران 
شده است که آنها نیز این اختالف را به نسل پس از خود منتقل 
از اجازۀ نقل این  با این حال، ابن تیمیه بارها در مقدمه  کرده اند.52 
مطالب سخن گفته، و در واقع، در تأیید آن نمونه ای االهی هم ذکر 
کرده است. به گفتۀ ابن تیمیه، خدا خود دیدگاه های تفسیری مختلف 
را نقل کرده، چنان که در آیۀ 22 سورۀ کهف آمده است: »آنان خواهند 
گفت: »]آنان[ سه تن بودند، چهارمین شان سگشان بود«؛ ]دیگران[ 
خواهند گفت: »پنج تن بودند، ششمین آنها سگشان بود«؛ ]گروهی 
دیگر[ خواهند گفت: »هفت تن بودند و هشتمین شان سگشان بود«. 
بگو: »پروردگارم به شمارۀ آنها آگاه تر است؛ جز اندکی ]تعداد[ آنها 
را نمی داند«. پس با آنان جز در آنچه آشکار است، مجادله مکن و 
از هیچ یک از آنان دربارۀ ]تعداد[ آنها مپرس )سَیَُقولُونَ ثاَلثٌَة رَابِعُهُمْ 
کْلبُهُمْ وَیَُقولُونَ َخمْسٌَة سَادِسُهُمْ کْلبُهُمْ رَجْمًا بِاْلَغیِْب وَیَُقولُونَ سَبْعٌَة 
وَثَامُِنهُمْ کْلبُهُمْ ُقْل رَبِّی أَعْلَمُ بِعِدَّتِِهمْ مَا یَعْلَمُهُمْ إاِل َقلِیٌل َفالُتمَاِر فِیِهمْ 

إاِل مِرَاًء َظِهرًا وَالتَسَْتْفتِ فِیِهمْ مِْنهُمْ أَحَدًا(«.
ابن تیمیه، از همین یک نمونه، یک روش کار برای پرداختن به 
اختالفات تفسیری و داوری و ارزیابی دربارۀ آنها استنباط می کند: 
»بهترین کار در گزارش مطالبی که دربارۀ آنها اختالف هست، این 
است که: همۀ دیدگاه ها در آن مورد طرح شود؛ خواننده از دیدگاه های 
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صحیح آگاه شود و دیدگاه های نادرست رد شود؛ و فایده و ثمرۀ این 
اختالفات ذکر شود تا مناقشه و اختالف دربارۀ آنچه فایده ای بر آن 
مترتب نیست، بیهوده به درازا نکشد که فرد را از آنچه مهم تر است، 

باز دارد.«62

ĥ
ابن تیمیه چند نمونه از آنچه به نظر او آشکارترین مثال های این 
دسته از احادیث اسرائیلی است، ذکر می کند که عبارتند از: گمانه زنی ها 
پیرامون اصحاب کهف و سگشان، نام پرندگانی که خدا برای ابراهیم 
زنده کرد یا نوع درختی که خدا از ]پس[ آن با موسی سخن گفت. 
گمان می کنم جالب باشد اگر یکی از مثال های ابن تیمیه را در میان 
آثار تفسیری دربارۀ آیۀ مربوط به آن رهگیری کنیم تا ببینیم آیا اثری 
از اسرائیلیات دیده می شود و اگر چنین است، آیا با نحوۀ داوری و نوع 
دیدگاه این نظریه پرداز در قرن هشتم تناسبی دارد. من به بررسی 
تعیین  برای  تفسیری  تالش های  پی  در  که  می پردازم  اختالفاتی 

»عضوی از گاو که به مقتول زده شد« پدید آمده اند.
تنها منبع قرآنِی این داستان فقره ای از سورۀ بقره، آیات 73-67، 

است:
وَ إِْذ َقاَل مُوسَى لَِقوْمِهِ إِنَّ اللَ یَْأمُرُکمْ أَنْ تَْذبَحُوا بََقرًَة َقالُوا أَتَتَّخُِذنَا 

هُُزوًا َقاَل أَعُوُذ بِاللِ أَنْ أَکونَ مِنَ اْلجَاهِلِینَ )67(
َقالُوا ادْعُ لََنا رَبَّک یُبَیِّنْ لََنا مَا هِی َقاَل إِنَّهُ یَُقوُل إِنَّهَا بََقرٌَة اَل َفاِرٌض 

وَ اَل بِکرٌ عَوَانٌ بَیْنَ َذلِک َفاْفعَُلوا مَا ُتؤْمَرُونَ )68(
َقالُوا ادْعُ لََنا رَبَّک یُبَیِّنْ لََنا مَا لَوْنُهَا َقاَل إِنَّهُ یَُقوُل إِنَّهَا بََقرٌَة َصْفرَاُء 

َفاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِِرینَ )69(
َقالُوا ادْعُ لََنا رَبَّک یُبَیِّنْ لََنا مَا هِيَ إِنَّ اْلبََقرَ تََشابَهَ عَلَیَْنا وَ إِنَّا إِنْ َشاَء 

الُل لَمُهَْتدُونَ )70(
َرَْض وَ اَلتَسْقِي اْلحَرَْث  َقاَل إِنَّهُ یَُقوُل إِنَّهَا بََقرٌَة اَل َذلُوٌل ُتثِیرُ األأْ
نَ ِجْئَت بِاْلحَقِّ َفَذبَحُوهَا وَ مَا کادُوا یَْفعَُلونَ  مُسَلَّمٌَة اَل شِیََة فِیهَا َقالُوا الأْ

)71(
وَ إِْذ َقَتْلُتمْ نَْفسًا َفادَّارَْأُتمْ فِیهَا وَ الُل مُْخِرجٌ مَا کْنُتمْ تَکُتمُونَ )72(

َفُقْلَنا اْضِربُوهُ بِبَعْضِهَا کَذلِک یُحْیِی الُل اْلمَوْتَى وَ یُِریکمْ آَیَاتِهِ لَعَلَّکمْ 
تَعْقُِلونَ )73(

و هنگامى که موسى به قوم خود گفت: »خدا به شما فرمان مى دهد 
که گاوى را سر ببرید«، گفتند: »آیا ما را به ریشخند مى گیرى؟« پاسخ 

داد: »پناه مى برم به خدا که از جاهالن باشم.« )67(
گفتند: »پروردگارت را براى ما بخوان، تا بر ما روشن سازد که آن 

چگونه ]گاوى [ است؟« 
گفت: »]خدا[ مى گوید: آن گاوى است نه پیر و نه خردسال، 
]بلکه [ میانسالى است بین این دو. پس آنچه را ]بدان [ مأمورید به 

جاى آرید.« )68(
ما روشن کند که رنگش  بر  تا  بخواه،  پروردگارت  گفتند: »از 
چگونه است؟« گفت: »]خدا[ مى گوید: آن گاوى است زرد یک دست 

و خالص، که رنگش بینندگان را شاد مى کند.« )69(
گفتند: »از پروردگارت بخواه، تا بر ما روشن گرداند که آن چگونه 
]گاوى [ باشد؛ زیرا گاوها برای ما مشابه اند. پس ان شاء الل حتمًا هدایت 

خواهیم شد.« )70(

]موسی[ پاسخ داد: »]خدا[ مى گوید: در حقیقت، آن گاوى است 
که نه رام است تا زمین را شخم زند و نه کشتزار را آبیارى کند، 

بى نقص است و هیچ لکه اى ندارد.« 
بریدند،  را سر  آوردى.« پس آن  گفتند: »اینک سخن درست 

هرچند چیزى نمانده بود که چنین نکنند. )71(
و چون شخصى را کشتید و دربارۀ او با یکدیگر به ستیزه برخاستید 

ـ )72( ــ حال آنکه خدا آنچه را کتمان مى کردید، آشکار گردانیدـ 
پس گفتیم: »پاره اى از آن را به او بزنید.« این گونه خدا مردگان 
را زنده مى کند و آیات خود را به شما مى نمایاند، باشد که بیندیشید. 

)73(
این جروبحث موجز را باید از چندین وجه تحلیل روایی کرد. 
ساختار گفتگویی که این فقره با آن آغاز می شود و در طول فقره ادامه 
می یابد، از یک تنش روانی قوی میان پیامبر و مردم حکایت دارد. 
مجموعه ای از سؤاالت مکرر این تنش را به مخاطبان داستان القا 
می کند، و هنرمندانه شنونده را با نمایشی که در حال اجراست، درگیر 
می کند. کنارگویی رازگونۀ »هرچند چیزى نمانده بود که چنین نکنند« 
صدای راوِی داستان را به جایگاه دانای کل ارتقا می دهد، درحالی که 
امر در جملۀ ماقبل آخر به صدای االهی این مجال را می دهد که 
عملی قاطع انجام دهد. نهایتًا ابهام در این امر االهی منشأ حیرانی 
تفسیری فراوان شده است که می توان آن را در سراسر سّنت دیرین 

تفسیر قرآن ردیابی کرد.
دربارۀ سّنت تفسیری مربوط به این فقرۀ قرآنی شایان ذکر است 
که این سنت مملوّ از داستان است. البته، دیگر مالحظات معمول، اعم 
از لغوی و بالغی، را نیز می توان یافت که بسیاری از آنها پر طول و 
تفصیل اند. اما مسألۀ غالب روایت است، از این رو نمونه ای پرمایه از 
آنچه جان ونزبرو تفسیر »هاگادیک« نامیده، به دست می دهد.72 بنا بر 
گونه شناسی به مثابه تاریخ گذاری او، اینها زودهنگام وارد سّنت شده اند، 
که   )narrative-proto( اولیه ای  روایت  در  می توان  چنان که 
مقاتل بن سلیمان )م. 150( نقل کرده مشاهده کرد. در اینجا عناصری 
کلیدی یافت می شود که در بازگویی های بعدی هم تکرار می شوند: 
برای یافتن گاو باید به جستجو پرداخت؛ وقتی گاو را می یابند، همیشه 
حیوانی »صاحب دار« است و صاحبش )بی استثنا( مایل نیست از آن 
دل بکند؛ در نتیجه، بهای درخواستی )معمواًل( گزاف است؛ با این 
حال، خرید صورت می گیرد و قربانی انجام می شود.82 در اینجا، ماجرا 
به اوج می رسد. قطعه ای از گاو ذبح شده به مقتول زده می شود و او 
احیا می شود. در حالی که خون از بدنش جاری است، روبروی مردم 
می ایستد، و نام قاتلش را می گوید. در این لحظه، او فورًا دوباره می افتد 

و می میرد.
مقاتل همۀ اینها را با سند عالی و بدون هیچ واسطۀ زایدی نقل 
او که روایت کوتاه تفسیری را البالی عبارات قرآنی  کرده است. 
گنجانده است، به طور دقیق عضو بریده شده از بدن گاو را رانِ راست 
)َفخِذ البقرة الیمنی( تعیین می کند. نه اقوال بدیلی ذکر کرده و نه 
نشانی از کثرت یا اختالف تفسیری هست.92 برخی دیگر از منابع 
تفسیری کهن، مثاًل اخفش اوسط )م. 215(03 و ابن قتیبه )م. 276(،13 
حتی این موضوعات روایی را طرح نکرده اند، بلکه به طرح مسائل 

لغوی و نحوی مختلف بسنده کرده اند.
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بیش از نیم قرن پس از مقاتل، عبدالرزاق صنعانی )م. 211( 
تفصیل بیشتری به دست نمی دهد و تنها خالصه ای از تفسیرهای 
روایی مربوط به آیات را می آورد.23 در اینجا، برای آن ضربۀ احیاگر از 
»گوشت )لحم(« گاو یا گوشت ران گاو استفاده شده ولی، بازهم، اثری 
از احتماالت متعدد تفسیری نیست. اما یک ونیم قرن پس از مقاتل، 
به تفسیر متراکم ابوجعفر ابن جریر طبری )م.310( و تفصیل روایی 
بسیار زیاد می رسیم. در واقع، در این مرحله روشن می شود که ما با دو 
دسته از روایات مواجهیم: داستان های »چرایی قتل« و داستان های 

»جستجوی گاو«.
در دستۀ نخست، طمع سبب اصلی قتل ذکر می شود: مردی به 
دست برادرزاده یا دیگر بستگانش کشته می شود برای اینکه بتوانند 
مالش را به ارث برند. در یکی از این داستان ها برادرزادۀ فقیری هست 
که پیشنهاد ازدواجش با دختر عموی ثروتمندش رد شده است. در 
همۀ تحریرهای مبسوط این داستان، بدن مقتول را در مکانی نامعلوم 
می اندازند که به قاتالن این مجال را می دهد تا گروهی بی گناه را 
متهم کنند، یا از آنان خون بها طلب کنند. نزاع میان این دو گروه تنها 

با توسل به مرجعیت نبوی موسی ]ع[ پایان می یابد.
ابالغ  گاو  یک  قربانی کردن  بر  مبنی  را  االهی  فرمان  موسی 
می کند، که در ابتدا شوخی تلقی می شود، و این زمینه را برای دستۀ 
روایی بعدی مهیا می سازد: داستان های »جستجوی گاو«. با توجه به 
مشخصات دقیق حیوان که با پرسش های افراد به طور فزاینده روشن 
می شود، این حیوان واقعًا نادر است. وقتی هم که پیدا می شود، صاحبش 
همواره قیمتی گزاف طلب می کند، که عمومًا به قدر »پرکردن پوست 
گاو از طال« ذکر شده است. البته بعد قربانی انجام شده و آنچه باید به 
مقتول زده می شود. در اینجا به هدف خاص پژوهش حاضر می رسیم. 
طبری به روشنی این موضوع را محل اختالف دانسته و چهار گزینه ای 
را که تا آن زمان در سّنت تفسیری دربارۀ آیه 73 سورۀ بقره طرح شده 
بود، برمی شمرد: )1( ران )َفخِذ( یا گوشت ران، )2( قطعه ای میان دو 
استخوان کتف )البِضعة التی بین الَکتفیِن(، )3( یکی از استخوان هایش 

)عظم من عظامها( و )4( یکی از اعضایش )ببعِض آرابِها(.33
طبری، بالفاصله پس از ذکر این فهرست به همراه اخبار مؤید 
بی آنکه  و  را صادر می کند  تفسیری خود  رأی  گزینه ها،  از  هریک 
ـ یعنی  اصطالح اسرائیلیات را به کار برد، دقیقًا همان دلیل ابن تیمیهـ 
ـ را ذکر می کند. »نه آیه ]بر آن[ داللتی دارد و نه  تأکید بر »فایده«ـ 
خبری رسیده که حجت باشد بر اینکه مردم مکلّف شدند کدام قطعه 
از بدن گاو را به مقتول بزنند. ممکن است آنچه مردم مأمور بودند به 
او بزنند، ران گاو باشد. ]نیز[ احتمال دارد که دُم )َذنَب( یا غضروف 
استخوان کتف )غضروف الَکتف(43 یا عضوی دیگر باشد. نه ضرری در 
ندانستن آنچه به مقتول زدند، هست و نه سودی در دانستنش )الینَفع 

العلم بِه(.«53 نه ضرری در ندانستن آن است و نه سودی در دانستنش، 
به قول ابن تیمیه یعنی »در مسائل دینی هیچ فایده ای ندارد.«63

مفسران بعدی احتماالت دیگری را نیز طرح کرده اند. سمرقندی 
)م. 375( زبان و استخوان دُم )عَجب( را ذکر کرده و توضیح می دهد 
که استخوان دم اولین جزئی است که بدن حیوان بر آن بنا می شود و 
آخرین جزء مردار است که فاسد می شود.73 طوسی )م. 460( تقریبًا 
همان رأی طبری را تکرار می کند، و در عین حال بیان می دارد که 
گرچه ظاهر آیه می تواند هر یک از این اقوال را تأیید کند، »اما ندانستن 
آن »عضو« به طور مشخص ضرری ندارد.«83 بغوی )م. 516( قول 
ضحاک یعنی زبان گاو را آورده و سپس یادآور می شود که حسین 
بن فضل همین قول را ترجیح داده با این استدالل که زبان ابزار 
سخن گفتن است، و این به طور ضمنی به این معناست که مقصود از 
احیای مقتول شنیدن سخن او بوده است.93 زمخشری )م. 538( چند 
قول را انداخته و چند قول دیگر، مثاًل گوش و استخوان بن گوش، را 
افزوده و فخرالدین رازی )م. 606( عینًا فهرست اقوال زمخشری را 
تکرار کرده است.04 هرچند فخرالدین این قید را هم افزوده است که 
تنها احتماالتی باید ذکر شوند که با خبر صحیح تأیید می شوند. سایر 

احتماالت را باید مسکوت گذاشت.
زمخشری و رازی هر دو به جنبه های بالغی این آیات می پردازند. 
خوانندۀ هوشیار درمی یابد که این داستان ها در حقیقت به هم ریخته اند، 
یعنی ترتیب آیات، به ویژه با درج آیۀ 72، به هیچ روی با ترتیِب منطقی 
این موضوع را چنین  داستانی سازگار نیست. زمخشری می کوشد 
توجیه کند که این وضعیت به پیدایی دو داستان مجزا انجامیده که هر 
یک جداگانه به سرزنش بنی اسرائیل می پردازد، و در نتیجه نکوهش 
آنان را دو چندان می کند.14 مسألۀ بالغی دوم عبارت است از حذف 
جملۀ »آنان آن قطعه را به مقتول زدند و زنده شد« که آیۀ 73 تلویحًا 
بدان داللت دارد. رازی در این باره به حذفی مشابه در آیۀ 60 سورۀ 

بقره اشاره می کند.24
برخی احتماالت دیگر در سنت تفسیری اندلس طرح شده است. 
ضربه  که  می دهد  توضیح  دقیق  استداللی  با  )م. 546(  ابن عطیه 
نه به خود مقتول که به قبر وی وارده شده و این رأی را به قول 
ابن عباس مستند کرده است که گفته جستجو برای یافتن آن گاو 
خاص چهل سال طول کشید.34 قرطبی )م. 671( که در میان آثار 
تفسیری طوالنی ترین تفسیر را ذیل این فقره ارائه کرده، زبان، ابزار 
تکلّم، را در صدر فهرست احتماالت نشانده است. هرچند او دربارۀ 
احتماالت مختلف نه داوری می کند و نه اظهار نظری مبنی بر اینکه 
این گمانه زنی ها خوب، بد یا علی السویه اند. توجه او، که خالف انتظار 
هم نیست، بیشتر معطوف به مسائل فقهی مربوط در این فقره است، 
از جمله اینکه آیا قاتل می تواند ارث ببرد و نیز مسألۀ سوگند تبرئه یا 
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قصاص )َقسامه( که به روشنی با این فقره پیوندی وثیق دارد.44
در این موضوع، برخی آثار قصص األنبیاء نیز سهمی مشابه دارند 
که در اینجا می توان آنها را هم به گونه ای اثربخش داخل کرد. در این 
بخش می توان مسائل ناظر به تطورات زمانی را مشاهده کرد. این 
داستان در جوامع متقدّم قصص األنبیاء نظیر بخش های مربوط در 
تاریخ طبری54 و بازسازی نافرجام کتاب المبتدأ ابن اسحاق )م. 150(64 
نیست. اما در آستانۀ قرن پنجم، ابواسحاق ثعلبی )م. 427( با ترکیب 
ماهرانۀ متن و تفسیر، آیات قرآن و تفصیالت هاگادیک آنها را در قالب 
روایتی خوش ساخت و مفصل درآورده است. او قول زبان گاو ضحاک 
را با توجیهی کامل تر از آنچه بغوی ارائه کرده بود، و قول استخوان 
دُم گاو سعید بن جبیر را به دالیلی که پیش تر آمد، ذکر می کند.74 
فقیه شیعی، قطب الدین سعید بن هبةالل راوندی )م. 573( در کتاب 
قصص االنبیاء تنها یک گزینۀ روایی ولی جدید عرضه می دارد: به 
مقتول قطعۀ آتشیِن گوشت گاو زده شد.84 در مجموعۀ قصصی که 
به کسایی نامی منسوب است، گوش های گاو به عنوان قطعۀ جداشده 
ذکر شده است.94 اثر دیگر متنی خوارزمیـ  ترکی و تازه منتشرشده با 
عنوان قصص از نصیرالدین بن برهان الدین رَبغوزی )م. 710( است. 
این تحریر تقریبًا مشابه دو سوم اخیر گزارش ثعلبی است. یکی از 
نسخ خطی مقابله شده به فهرست اخیر از اعضای بدن گاو، تنها پستان 
گاو را اضافه کرده است.05 مقدمۀ ربغوزی بر این روایت جالب توجه 

است چراکه بازگویی سوگند کّفاره در تثنیه 21: 1-9 است.15
بگویم  و  بگیرم  فاصله  موضوع  از  قدری  می خواهم  اینجا  در 
استمرار این گمانه زنی های تفسیری درون سّنت تفسیر قرآن از پویایی 
انسان شناختی و ادبی حکایت دارد. مثاًل توجه آغازین به ران )َفخِذ( در 
تفسیر مقاتل بن سلیمان احتمااًل بر پیوندی فیزیکی با تولید مثل داللت 
دارد. َفخِذ »چیزی میان ساق پا و کفل حیوان« تعریف شده است.25 به 
عبارت دیگر، فخذ عضوی بزرگ از بدن است که نزدیک ترین عضو به 
اندام تناسلی حیوان است و این امر پیوند آن را با احیا آشکارتر می سازد. 
به رغم افزایش احتماالت دربارۀ اعضای بدن حیوان در دوره های بعد، 
همچنان می توان بازتاب همان پیوند آغازین را در قول استخوان دُم، 
که اساس بدن تلقی شده، و حتی قول پستان زندگی بخش گاو دید. با 
این نگاه، احتمااًل گسترۀ آرای تفسیری را می توان کمتر من درآوردی 

و بیشتر مبتنی بر پیوندهای معنایی بنیادین تلقی کرد.
به طور مشابه، قربانی که عمل اصلی در این فقره است، ما را 
به کشف پیوندها و روابط زیربنایی فرامی خواند. پیش تر ضمن ارائۀ 
تفسیر سنتی اسالمی پیوند این فقره با تفسیر فقهی بیان شد. اما 
از  تفسیری  باشد که در آن تفصیالت  از آن روشی  شاید جالب تر 
ـ چه در آثار تفسیری و چه در کتاب های قصص  روایت کوتاه قرآنیـ 
ـ فرایند مربوط به انجام قربانی را بیان می دارند. رُنه ژیرار در  األنبیاءـ 
پژوهش تأثیرگذارش با عنوان خشونت و امر قدسی یادآور می شود 
که »کارکرد قربانی فرونشاندن خشونت درون جامعه و پیشگیری از 
نزاع ها است.«35 روایت های بسط یافته دقیقًا به همین وجه مناسکی 

قربانی می پردازند.
ِرجینا شوارتس در کار جدیدش با تکیه بر تحلیل ژیرار از قربانی 
به عنوان جایگزین خشونت، می پرسد چرا قربانی در کتاب مقدس 
غالبًا همراه با بریدن است؟ او ضمن اشاره به اینکه »قطعه قطعه کردن 

یک حیوان معمواًل در مراسم میثاق در خاور نزدیک باستان انجام 
می گرفته«، می گوید روایت میثاق در پیدایش 15: 5-21 »مشتمل بر 
گزارشی از قطعات پاره شدۀ حیوانات است.«45 آیا این بدان معناست 
که پیوندی ضمنی بین میثاق بنیادینی که هویت جامعه را می سازد و 

احیای میثاق به واسطۀ عمل تفسیری جمعی وجود دارد؟
رابطۀ بریدن و احیا در روایت قرآنی را نیز باید در سیاقی جامع تر 
دید. نمونۀ برجستۀ آن درخواست ابراهیم ]ع[ در همین سوره، یعنی 
آیۀ 260 سورۀ بقره، برای رؤیت قدرت احیاگری االهی است. در اینجا 

به جای یک گاو، پرندگان قطعه قطعه می شوند.55
بقره  سورۀ   73-67 آیات  باب  در  سنتی  تفسیر  سیر  به  اگر 
ابن کثیر،  عمادالدین  با  به خوبی  را می توان  پژوهش  این  بازگردیم، 
شاگرد ابن تیمیه، به اتمام رساند. ابن کثیر در بخشی از کتاب البدایة 
و النهایة که اغلب مستقاًل با عنوان قصص االنبیاء هم منتشر شده، 
با ذکر همان دامنۀ احتماالتی که مفسران قبلی فهرست کرده بودند، 
تحریری کوتاه از این روایت ارائه می دهد. جالب آنکه او در این سیاق 
عنوان نکوهش آمیز اسرائیلیات را تکرار نمی کند.65 اما در تفسیرش، 
تحریرهای مختلفی از روایت های مناسب موضوع را افزوده و آنگاه 
اظهار می دارد: »روشن است که اینها برگرفته از کتاب های بنی اسرائیل 
بوده و در شمار مطالبی قرار می گیرند که نقل شان جایز است. با این 
حال، نباید آنها را راست یا دروغ دانست و، به همین دلیل، به آنها 
اعتمادی نیست، مگر آنچه با حّقی که نزد ماست، موافق باشد.« 
به طور مشابه، ابن کثیر پس از فهرست کردن تقریبًا همۀ آرای معمول 
دربارۀ آن عضو از گاو که مقتول را زنده کرد، توضیح می دهد که »اگر 
در تعیین این عضو فایده ای وجود داشت و امر دین یا دنیا به آن منوط 
بود، بی شک خدا آن را برایمان بیان می کرد.«75 ولی خدا آن را مبهم 
گذاشته و، ابن کثیر توصیه می کند، ما نیز باید آن را مبهم وانهیم.85 هر 
دوی این اظهارات خالصه ای است از ارزیابی طوالنی تری که او در 
مقدمۀ تفسیر القرآن العظیم دربارۀ اسرائیلیات به دست داده و مکررًا 
در بحث های معاصر دربارۀ این موضوع نقل می شود. البته بخش 
عمدۀ مقدمۀ تفسیر ابن کثیر، در واقع، رونویسی کلمه به کلمه از مقدمۀ 
ابن تیمیه است؛ بدین ترتیب، دوباره به همانجا رسیدیم که بحثمان را 

از آن آغاز کرده بودیم.95

Ħ
رهگیری این نمونه را که یکی از چند مثالی بود که ابن تیمیه 
در مقدمه ضمن اظهار نظر دربارۀ اسرائیلیات طرح کرده بود، با چند 
دربارۀ  آنچه  نظیر  اصیل،  اختالف  می دهم.  پایان  نهایی  مالحظۀ 
بسیاری از موضوعات قرآنی پدیدآمده، از جمله دربارۀ عضو بدن گاو 
در این داستان، از شروط ضرورِی هر تأمل هرمنوتیکی است. اختالف 
درون سنت فکری اسالمی، اگر به مثابه یک کل تلقی شود، عمومًا 
هم واکنش های منفی و هم واکنش های مثبت در پی داشته است. با 
اینکه »اختالف« به معنای »ناسازگاری« به عنوان نیروی برهم زنندۀ 
اما از »اختالف« به معنای »تنوع« اغلب  ثبات نگران کننده بوده، 
هم به عنوان عامل و هم به عنوان کارکردِ خالقیت جمعی استقبال 
شده است. در پرتو این ارزیابی مثبت از اختالف، پذیرش صریح تکثر 
ـ نه لزومًا در ایجاد سطوح گوناگون معنا بلکه در به رسمیت  تفسیریـ 
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شناختن تنوع واقعی در فهم متن ــ شرایطی را پدید می آورد که در 
آن نظریه و روش تفسیری ساخته و پرداخته شود. به عالوه، تنوع 
متمایزی که با اسرائیلیات عرضه می شود، حاکی از ظهور خودآگاهی 
تاریخی ـ انتقادی درون جامعۀ تفسیری اسالمی است. بی شک در 
دورۀ طبری، مطالب روایی به داستان های »ما« و »آنان« تقسیم 
شده بوده اند، یعنی منابعی که معلوم بود درون سنت اسالمی شکل 
گرفته اند و منابعی که به جایی خارج از مرزهای روشن و تعریف شده 
منتسب بودند. این سنخ انتساب ها کنش هایی هرمنوتیکی هستند که 

دامنۀ گسترده ای از قرائت ها و مخاطبان را دربرمی گیرند.
خیلی پیش از آنکه استنلی فیش اصطالح »نّقادی معطوف به 
خواننده« را در آمریکای شمالی وضع کند یا از »مرجعیت جوامع 
سنت  هر  از  مقدس،  متون  تفاسیر  محققان  بنویسد،06  تفسیری« 
دینی، کاماًل با این مفاهیم درگیر بودند. تکّثر جوامع تفسیری دقیقًا 
همان چیزی است که ابن تیمیه و ابن کثیر در فهم خود از األحادیث 
االسرائیلیة دریافته و آن را ارزشگذاری کرده اند. عبور از مرزهای میان 
این جوامع بالقوه مخرب و حتی خطرناک است، زیرا نمی توان در هر 
دو سوی مرز معیارهای یکسانی را برای ارزیابی حقانیت به کار برد. 
در نتیجه، به طور کلی از ارزش آن کاسته ــ »این روایات یهودی و 
مسیحی )األحادیث االسرائیلیة( را فقط باید به قصد استشهاد ذکر کرد، 
ـ و دست کم به طور ضمنی بر مفاهیم  نه چونان مبنایی برای اعتقاد«ـ 

حقیقت مرکزی و حاشیه ای تأکید می شود.«
به طور  امر  این  زیرا  است  خطرناک  مرزها  از  عبور  همچنین 
اجتناب ناپذیری به مسألۀ قدرت پیوند می خورد. استیفن گرینبِلَت در 
مقالۀ تحریک آمیزی با عنوان »بداهه پردازی قدرت« از پویایی موجود 
در اینکه گروهی خود را در روایت خودساختۀ دیگری داخل کنند، سخن 
می گوید. مثال او، چنان که پیتر مارتیر از اثری مربوط به قرن شانزدهم 
نقل کرده، نشان می دهد که چگونه مهاجمان اسپانیایی اندیشۀ نجات 
باهامایی ها در آخرالزمان را فی البداهه از آن خود کردند که نهایتًا 
به بردگی بومیان باهامایی انجامید.16 این توانایی بداهه پردازانه برای 
واردکردن خود در روایت هویت دیگری، فرصتی آنی برای دستیابی 
به سلطه بر دیگران در اختیار می نهد. بنابراین، به گمان من تأمل در 
این باره سودمند است که آیا مقاومت عالمان مسلمانی چون ابن تیمیه 
در برابر کاربرد روایت های یهودی و مسیحی را می توان حاکی از این 
دغدغۀ ابتدایی دانست که چنین نفوذی ممکن است به طور پنهان 
جایگزین داستان اسالمی شود. از این منظر، آیا در اینجا این مقاومت 

از امکان جابجایی قدرت حکایت ندارد؟ آیا این هراس وجود دارد که 
مؤمنان دنیاهایی فرضی بسازند که با ساخت ترکیبی قرآن/حدیث 
هماهنگ نباشد و بسط تفسیری به واسطۀ اسرائیلیات به انحراف 
افسانه سازی« سخن  »فرایند  از  گرینبلت  منجر شود؟  گمراهی  یا 
می گوید؛ فرایندی که »ساختاری نمادین و تثبیت شده را به ساختی 
انعطاف پذیر تغییر می دهد که آماده برای ورود فی البداهه است.«26 
کنترل  دست کم  یا  فی البداهه«  ورود  »این  از  ممانعت  به  تمایل 
دستیابی به آن می تواند راهی برای فهم تالش های مجدانه ای است 
که نگاهبانان عالم در سده های میانه و دوران جدید صورت داده اند تا 

گونۀ اسرائیلیات را در قالبی سختگیرانه و گاه تحقیرآمیز قرار دهند.36
اما اگر به تمایز حقیقت مرکزی و حاشیه ای بازگردیم، بی درنگ 
این پرسش طرح می شود که آیا حقیقت حاشیه ای می تواند ارزش 
کارکردی داشته باشد؟ کل سنت قّصاص، یعنی خطابۀ دینی عامیانه، 
نمونۀ یک پاسخ »آری« محکم به این پرسش است،46 همچنان که 
با وجود تنش شدید ناشی از اتهام های تحریف یا تبدیل دربارۀ کتاب 
مقدس، کاربرد عباراتی از کتاب مقدس در تأیید یا بشارت ظهور محمد 
]ص[ در آثار سیره، در قیاسی محدودتر، چنین ارزشی داشته است.56 
از موضع بسط یافته در باب  این مرحله  این در حالی است که در 
اسرائیلیات عالئم قوی هشداردهنده می رسد. این امر دوگانۀ حقیقت/
دروغ را، البته به گونه ای غیر از آنچه مثاًل ولفگانگ ایزر پیشنهاد 
کرده،66 در هم می شکند و جا را برای انتخاب سوم یعنی »توقف« باز 
می کند؛ نه تاریخ نه افسانه، نه حقیقت نه دروغ، نه صحیح و نه غلط. 
بدین ترتیب، حتی با رد کذب محض، یعنی آنچه با سنت اسالمی 
ناسازگار است، همچنان دو دسته باقی می ماند: )1( آنچه موافق با 
سنت است و عماًل تحت الشعاع همین تشابه قرار می گیرد و )2( آنچه 
معلّق است، یعنی »نه این است نه آن«. گرچه قسم اخیر را نمی توان 
به لحاظ ساختاری از قسیم مقبولش تمییز داد و در همان قالِب نقل و 

تفصیل تفسیری حضور می یابد، اما در برزخ اعتبار قرار دارد.
وسواس گونۀ  ظاهرًا  طبقه بندی  آیا  است؟  چنین  واقعًا  آیا  اما 
دست کم برخی از اسرائیلیات در قسمی که نه مقبول است نه مردود، 
واقعًا اذعان به الادری گری معرفت شناختی است؟ چنان که از مرور 
خط سیر تفسیری دربارۀ آیات 67-73 سورۀ بقره معلوم شد، آنچه 
ـ می توان آن را »هرمنوتیک  ــ با وام گیری اصطالحی از پل ریکورـ 
بدگمانی« نامید، از دورانی بسیار کهن پدیدار شده است. این بدگمانی 
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از طبری تا ابن تیمیه در قالب انکار فایده و چونان وردزبان دائمی بازتاب 
یافته است. این اسرائیلیات »فایده ای ندارند«، اما هیچ گاه جزئیات آن 
بیان نشده است؛ بی فایدگی در شکل دهی به دیدگاه ها و رفتارهای 
اخالقی؟ بی فایدگی در تهییج کارهای پرهیزکارانه یا نیکوکارانه؟ یا 
الفائدة فیه اتهامی ضمنی به کذب است، به رسمیت شناختن قدرت 
اغواگر داستان در خلق حقیقتی مختص خود است، اذعان است به 
اینکه »توقف« در دایرۀ الأدری گری معرفت شناختی نخواهد ماند؟ و 
دست آخر، آیا این تعبیر نوعی داوری دربارۀ درستی است که در قالب 
کارکرد داستان بیان شده تا از پیامدهای چالش با مسألۀ تاریخی بودن 
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میان دو گونۀ اسرائیلیات و قصص األنبیاء، نگاه کنید به:
Cornelia Schöck: Adam im Islam: Ein Beitrag zur 

Ideengeschichte der Sunna. Berlin 1993, 39-54 and Camilla 
Adang: Muslim Writers on Judaism and the Hebrew Bible: 
From Ibn Rabban to Ibn Hazm. Leiden 1996, 8-12.

6 Jacob Lassner: Demonizing the Queen of Sheba: 
Boundaries of Gender and Culture in Postbiblical Judaism 
and Medieval Islam. Chicago 1993.

احتمال  به  که  اسالمی  تمدن  »مراحل شکل گیری  از  بحث  لَسنر ضمن 
زیاد می توان ارتباط علمی میان یهودیان و مسلمانان در آن دوره را کنجکاوی و 

عالقه مندی خواند تا خصومت آشکار« )ص 121(، می گوید »مراجع دینی مسلمانان 
که از نفوذ عمیق کتاب مقدس و روایات یهودیان در سنت خود کاماًل آگاه بودند، 
بحثی جدی را در باب تأثیر بالقوۀ این وام گیری آغاز کردند.« دیوید هالپرین در دو 
پژوهش جدید خود پیوند میان روایات یهودی و اسالمی را نشان می دهد با »این 
فرض که آنان در پیامی پنهان )»مضمون نهان«( ناظر به تمنایی روان شناختی و 

جهان شمول شریکند«؛
David Halperin: Can Muslim Narrative Be Used as a 

Commentary on Jewish Tradition? In: Ronald Nettler (ed.): 
Medieval and Modem Perspectives on Muslim-Jewish Rela-
tions. Luxembourg 1995, 73; idem: The Hidden Made Mani-
fest: Muslim Traditions and the ‘Latent Content’ of Biblical 
and Rabbinic Stories. In: David Wright et al (eds.): Pome-
granates and Golden Bells: Studies in Biblical, Jewish, and 
Near Eastem Ritual, Law, and Literature in Honor of Jacob 
Milgrom. Winona Lake, Indiana 1995, 581-594.

وی در مقالۀ اخیر بیان می دارد )ص 582( که تحول اسالمی پدیدآمده در دو 
داستان موسی »تفسیری کاماًل درست از منابع یهودی« است.

7 گوردن نیوبی مدعی است این اصطالح در دوره ای کهن، یعنی »پس از 
نخستین سدۀ اسالمی« پدیدار شده است؛

Gordon Newby: Tafsir Isra’iliyat: The Development of 
Qur’an Commentary in Early Islam in its Relationship to 
Judaeo-Christian Traditions of Scriptural Commentary. In: 
Joumal of the Amencan Academy of Religion. Thematic Is-
sue: Studies in Qur’an and Tafsir 47 (1979), 686.

اما نورمن کالدر در این مدعا تردید کرده و نتوانسته در سنت تفسیری پیش از 
ابن کثیر )م. 774( اثری از این اصطالح بیابد؛

Norman Calder: Tafsīr from Tabarī to Ibn Kathīr: Prob-
lems in the Description of a Genre, Illustrated with Reference 
to the Story of Abraham. In: G. R. Hawting and Abdulkader 
A. Shareef (eds.): Approaches to the Qur’ān. London 1993, 
137, n. 37.

اندرو ریپین این تاریخ را یک نسل ــ یعنی تا ابن تیمیه )م. 728( ــ عقب تر 
می برد؛

Andrew Rippin: Interpreting the Bible through the 
Qur’ān. In: G. R. Hawting and Abdulkader A. Shareef (eds.): 
Approaches to the Qur’ān. London 1993, 258, n. 20.

باشد که  نخستین کسی  ابن کثیر  آنتونی جونز می گوید: »شاید  همچنین 
اصطالح اسرائیلیات را ناظر به موادی از این سنخ وضع کرده، اما پیش از جنبش 
اصالحی محمد عبده، طرد اسرائیلیات به مسألۀ اصلی مفسران مسلمان بدل نشده 

بود«؛
Anthony Johns: David and Bathsheba: A Case Study in 

the Exegesis of Quranic Storytelling. In: MIDEO 19 (1989), 
263.

8 Goldziher: Isra’iliyyat, 65.
9 برای نمونۀ کاربرد اصطالح اسرائیلیات یا تعبیر الخبر االسرائیلی، ابوطالب 
مکی: قوت القلوب. قاهره 1961/1381، ج 1، ص 192، 289، 369، 374، 381؛ ج 
2، ص 77، 167، 331، و جاهای دیگر. بسیاری از این عبارات بعدًا در إحیاء علوم 
الدین ابوحامد غزالی )م. 505( آمده است. رجوع کنید به: غزالی: إحیاء علوم الدین. 

چاپ بدوی طبانه. قاهره 1957.
10 Roberto Tottoli: Origin and Use of the Term 

Isril’īliyyāt in Muslim Literature. In: Arabica 46 2 (1999), 
193-210.

باید از پرفسور توتولی تشکر کنم که از سر لطف رونوشت مقاله اش را پیش  
از انتشار دراختیارم گذاشت.

بیروت  المنار.  تفسیر  اسرائیلیات،  ذیل  نمایه،  مجلد  به  کنید  نگاه   11
1973/1393. این اثر توسط رشید رضا تکمیل شده اما بخش عمدۀ مطالب برگرفته 
از درس گفتارهای عبده در ازهر است. نیز نگاه کنید به تکمله، ج 2، ص 475 دربارۀ 
»پیوند داستان های قرآن با تاریخ و تمایز میان آنها.« به رغم آنکه رشید رضا درکل 
اسرائیلیات را رد می کند، اما از ارجاعات عهدینی برای تأیید برخی از تفسیرهای 
خویش بهره می گیرد. برای نمونه، تفسیر المنار، ج 1، ص 314، ج 6، ص 332 و 
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ج 9، ص 92-90.
12 نگاه کنید به:

Ronald L. Nettler: A Post-colonial Encounter of Tradi-
tions: Muhammad Sa‘īd al-‘Ashmāwī on Islam and Judaism. 
In: idem: Medieval and Modem Perspectives on Muslim-
Jewish Relations. Luxembourg 1995, 175-184.

نمونه ای قدیمی اما پرارجاع در این باره مقالۀ محمود ابوریه است؛ ابوریه: کعب 
األحبار، هو الصهیونی األوّل. در: الرسالة 14 )1946(، 363-360.

13 برای نمونه:
G.H.A. Juynboll: The Authenticity of the Tradition Lit-

erature: Discussions in Modem Egypt. Leiden 1969, 121-
138; Roberto Tottoli: La moderna esegesi islamica ed il rifiu-
to delle isrāīiliyyāt: le leggende sul bastone di Mosè mutato 
in serpente. In: Annali di Cà Foscari 21 (1990), 25-35 and 
idem: Nota su una moderna posizione critica nei confronti 
delle isrāīiliyyāt. In: Oriente moderno 70 (1990), 115-118.

توتولی در مقالۀ نخست )ص 35( مخالفت مسلمانان معاصر با اسرائیلیات را 
»به طور فزاینده ای خشن« خوانده است.

14 التفسیر و المفسرون، که بارها ویرایش و تجدید چاپ شده است. این کتاب 
در سه مجلد از سوی دارالکتب الحدیثة، ناشر مصری منتشر و بعدًا توسط همان ناشر 
)1976/1396( و مکتبة وهبة )2 مجلد، 1984/1405( تجدید چاپ شده است. مؤلف 
همچنین کتابی با عنوان االسرائیلیات فی التفسیر و الحدیث  )قاهره 1971/1391( 

منتشر کرده که در آن به تفصیل مخالفت خود با اسرائیلیات را بیان داشته است.
15 صبحی صالح: علوم الحدیث و مصطلحه. دمشق 1959/1379.

16 برای نمونه، منیع عبدالحلیم محمود: مناهج المفسرین. قاهره 1978/1398؛ 
بیروت  التفسیر.  اتجاهات  و  القرآن  علوم  فی  لمحات  صباغ:  لطفی  بن  محمد 
1986/1406؛ فهد بن عبدالرحمان بن سلیمان رومی: أصول التفسیر و مناهجه. 

ریاض 1992/1413.
17 نیز نگاه کنید به مقدمه های مصحّحان بر چاپ های اخیِر برخی تفاسیر 
کهن، مانند: عبدالرزاق بن همام صنعانی: تفسیر. چاپ مصطفی مسلم محمد. ریاض 
1989/1410، ص 31 و بعد. و سفیان بن عیینه: تفسیر. چاپ أحمد صالح محایری. 

ریاض 1983/1403، ص 85.
18 تقی الدین احمد بن عبدالحمید بن تیمیه: مقدمة فی أصول التفسیر. چاپ 

عدنان زرزور. بیروت 1391/1971. برای ترجمۀ من از بخشی از این کتاب:
Ibn Taymiya’s Treatise on the Principles of Tafsir. In 

Windows on the House of Islam: Muslim Sources on Spir-
ituality and Religious Life, ed. John Renard. Berkeley, 1998, 
35-43.

در بحث های محققان معاصر مکرر به این منبع و بازنویسی آن به دست 
ابن کثیر ارجاع داده می شود. برای نمونه، محمد عطا یوسف در مقدمه اش بر چاپ 

تفسیر السدی الکبیر )بیروت 1414/1993(، ص 84.
19 ابن تیمیه، مقدمة، ص 33.

20 ابن تیمیه، مقدمة، ص 98. رجوع کنید به:
M.J. Kister: Haddithū ‘an banī isrā’īla wa-lā haraja: 

A Study of an Early Tradition. In: Israel Oriental Studies 
2 (1972), 215-39; Ignaz Goldziher: Muslim Studies (Mu-
hammedanische Studien). Ed. S.M. Stern, trans. C.R. Barber 
and S.M. Stern. London 1971, II, 127 and 146.

21 ابن اثیر )م. 606( تفسیری از این حدیث ذکر می کند که بنا بر آن به دلیل 
قدمت زیاد و بُعد زمانِی این روایات )لطول العهد و وقوع الفترة( لزومی ندارد هنگام 
نقل آنها نگران باشیم که واقعًا درستند یا نه. مجدالدین بن اثیر: النهایة فی غریب 

الحدیث و األثر. قاهره 1963/1383، ج 1، ص 361.
22 ابن تیمیه، مقدمة، ص 100. این عبارت به یک گزارۀ تفسیری دم دستی 
بدل شده است. برای نمونه، مفسر معاصر، محمد جمال الدین قاسمی )م. 1332( در 
جستار مبسوطی که در باب اسرائیلیات نگاشته و در مقدمۀ تفسیرش آورده است، 
تقریبًا آن را واژه به واژه نقل می کند، بی آنکه مرجع سخن را ذکر کند. تفسیر القاسمی 
المسمی محاسن التأویل. چاپ محمد فؤاد عبدالباقی. بیروت 1994/1414، ج 1، 

ص 41-33.
23 ادعای رُِون فایرستون مبنی بر اینکه در »سدۀ سوم، عالمان مسلمان 

انکار  را  آنها  به دیدۀ تردید نگریسته و  اسرائیلیات[  اسرائیلی ]یعنی  به حکایات 
می کردند« نشان نمی دهد که عالمان مسلمان سنتی خود این مطالب را ترجیح 
می دادند و ظاهرًا وی انکار کلی اسرائیلیات از سوی عمدۀ عالمان مسلمان در دوران 

معاصر را به دورانی بسیار پیش تر بازگردانده است.
Reuven Firestone: Journeys in Holy Lands: The Evolu-

tion of the Abraham-Ishmael Legends in Islamic Exegesis. 
New York 1990, 13.

24 ابن تیمیه در کتاب اقتضاء الصراط المستقیم خود استداللی دیگر می آورد 
که به کعب األحبار مربوط می شود. مخالفت وی با نقل قول از کعب به تاریخ نقل 
منابعی بازمی گردد که کعب روایات خود را از آنها گرفته است. استدالل وی آن 
است که صحت نقل کعب قابل اثبات نیست زیرا بین کعب و پیامبری که از او 
نقل می کند هزار سال فاصله هست و بنابراین نمی توانسته به طور مُسند از او نقل 
کند. همچنین ابن تیمیه می پرسد چگونه می توان نقل از منابع یهودی را تصدیق 
کرد »درحالی که خدا ما را از تغییر )تبدیل( و دست کاری )تحریف( در آنها آگاه کرده 

است.« اقتضاء الصراط المستقیم )قاهره 1950/1369(، ص 438-437.
25 ابن تیمیه مثال هایی برای این اختالفات تفسیری ذکر کرده است: نام 
اصحاب کهف )کهف:9-26(؛ رنگ سگشان )کهف:9-26(؛ تعداد اصحاب ]کهف[ 
)کهف:9-26(؛ گونۀ درختی که عصای موسی از آن ساخته شده بود )قصص:30(؛ 
عضوی از بدن گاو که به مقتول زده شد )بقره:37(؛ و نام پرندگانی که خدا برای 
اینها را در بحث قبلی کتابش  از  ابراهیم زنده کرد )بقره:260(. ابن تیمیه برخی 
)مقدمة، ص 56( دربارۀ احادیث بی فایده ذکر کرده بود. دیگر مثال هایی که در 
همان بخش ذکر شده، عبارتند از ابعاد کشتی نوح و نوع چوبی که از آن ساخته شده 

بود )هود:37( و نیز نام پسربچه ای که خضر او را کشت )اسراء:74(.
26 ابن تیمیه، مقدمة، ص101.

27 John Wansbrough: Quranic Studies. Sources and 
Methods of Scriptura/Interpretation. Oxford 1977, 122-148.

28 ابوالحسن مقاتل بن سلیمان بلخی: التفسیر. چاپ عبدالل محمود شحاته. 
قاهره 1980-1987، ج1، ص115.

29 قس اثری نسبتًا کهن تر از زید بن علی: تفسیر غریب القرآن. بیروت 
1992/1412، ص85، که در آن »استخوان کنار غضروف« و »ران )فخذ(یا دُم 
)َذنَب(« آمده است. قول اخیر از علی بن حسین نقل شده است. چنین تنوعی 
با  درآمیخته  »گردآوری شده«  تفسیر  این  که  دانست  آن  بر  دلیلی  می توان  را 

ویرایش های بعدی است.
30 اخفش اوسط: معانی القرآن. کویت 1981/1401، ج1، ص107-106. 

نگاه کنید به: GAL, I, 105، که او را شاگرد سیبویه معرفی کرده است.
  ابن قتیبه: تأویل مشکل القرآن. قاهره 1954/1373، ص534-535. برای31

 نقل تفسیری رافضی از این آیات که در آن گاو ذبح شده عایشه، و مقتولی که باید
 قطعه ای از بدن گاو به او زده می شد، طلحه و زبیر دانسته شده، رجوع کنید به:
 Le traité des divergences du hadīt d’Ibn همو، کتاب مختلف الحدیث.
Qutayba, trans. Gérard Lecomte. Damascus 1962, 80بعدها  . 
 ابن حزم )م. 456( در رسالۀ فقهی اش این تفسیر را هم در میان مثال های بسیاری
 که در نکوهش تفسیر قرآن برخالف ظاهر آیات گرد آورده، درج کرده است. اإلحکام
فی أصول األحکام. بیروت 1407/1987، ج1، ص302.

32 عبدالرزاق: التفسیر، ج1، ص50-48.
33 ابوجعفر محمد بن جریر طبری: جامع البیان عن تأویل آی القرآن. چاپ 
احمد سعید علی و دیگران )قاهره 1373-1954/1377-1957(، بازچاپ بیروت 
1984، ج1، ص359-360. برای پژوهشی تازه که به کاربرد اسرائیلیات در تفسیر 

طبری پرداخته، نگاه کنید به:
D.A. Spellberg: Writing the Unwritten Life of the Islam-

ic Eve: Menstruation and the Demoniztion of Motherhood. 
In: International Journal of Midlle East Studies 28 (1996), 
305-324.

34 توجه کنید که طبری در اینجا احتماالتی را اضافه می کند که در شواهد 
حدیثی اش نبودند.

35 عبارت چنین ختم می شود: »این در حالی است که اذعان می شود آن قوم 
پس از ذبح گاو، قطعه ای از بدنش را به مقتول زدند، و خدا او را زنده کرد.«

36 رمزی نعنانه تفسیر این آیه را در شمار برجسته ترین مثال های اسرائیلیات 
آورده که می توان در تفسیر طبری یافت: االسرائیلیات، ص239.

بغداد  زّقه.  احمد  عبدالرحیم  چاپ  العلوم.  بحر  سمرقندی:  ابواللیث   37
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1985/1405، ج1، ص394-389.
38 محمد بن حسن طوسی: التبیان فی تفسیر القرآن. مقدمه از آقابزرگ 

طهرانی. نجف 1376-1957/1383-1963، ج1، ص305.
39 حسین بن مسعود شافعی بغوی: تفسیر البغوی المسمّی بمعانی التنزیل. 

چاپ خالد عبدالرحمان عک و مروان سوار. بیروت 1983/1403، ج1، ص109.
40 محمد بن عمر زمخشری: الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون األقوال 
فی وجوه التأویل. بیروت 1947/1366، ج1، ص75؛ فخرالدین رازی: التفسیر الکبیر 

)مفاتیح الفیب(. چاپ محمد محیی الدین. قاهره 1932/1352، ج3، ص134.
41 زمخشری: کشاف، ج1، ص76.

42 »با عصایت بر آن تخته سنگ بزن ]و آن را زد[، پس دوازده چشمه از آن 
جوشیدن گرفت.« قس اعراف:160.

43 ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عطیه غرناطی: المحرّر الوجیز. چاپ 
عبدالسالم عبدالشافی محمد. بیروت 1993/1413، ج1، ص165. بنا بر این منبع، 
ابن عباس همچنین مدعی شده که آن مرد پیش از عبور ]بنی اسرائیل[ از دریا کشته 

شده بود.
44 ابوعبدالل محمد بن احمد قرطبی: الجامع ألحکام القرآن. چاپ احمد 
عبدالعلیم بردونی و دیگران. بیروت 1965/1385، ج1، ص444-462؛ نیز نگاه 

کنید به:
Patricia Crone: Jāhilī and Jewish Law: The qasāma. In: 

Jerusalem Studies in Arabic and Islam 4 (1984), 153-201.
45 ابوجعفر محمد بن جریر طبری: تأریخ الرسل و الملوک. چاپ دِخویه و 

دیگران. لیدن 1901-1879.
46 Gordon D. Newby: The Making of the Last Prophet: 

A Reconstruction of the Earliest Biography of Muhammad. 
Columbia, South Carolina 1989. But see Lawrence I. Con-
rad: Recovering Lost Texts: Some Methodological Issues. 
In: Joumal of the American Oriental Society 113 (1993), 
258-263.

نسخۀخطی کتاب بدء الخلق و قصص األنبیاء منسوب به ابورفاعه عمارة بن 
وثیمه فارسی )م. 289( و چاپ خوری با داستان خضر آغاز می شود.

47 »استخوان دم اساس بدن حیوان است و بقیۀ بدن بر آن سوار می شود و 
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